
 وسیله مناسب بستن تیغه فرز غلطکی پیشانی؟

 ☑ درن مخصوص خاردار است-1

 درن بلند است-2

 کولت و فشنگی است-3

 کولت سه نظام دار است-4

 

 اگر یک قسمت کوچک از یک جسم در برش نشان داده شود به آن ................ می گویند؟

 نیم برش-1

 ☑ برش موضعی-2

 برش شکسته-3

 برش ساده-4

 

  با افزایش درصد کربن در فوالدها

 ☑ سختی فوالد بیشتر می شود-1

 سختی فوالد کمتر می شود-2

 شکل پذیری فوالد بیشتر می شود-3

 دمای ذوب فوالد پایین می آید-4

 

 با کدامیک از تیغه فرزهای زیر می توان روی کار بار داد؟



 ☑ باشد تیغه فرزی که یکی از لبه های برنده آن تا مرکز ادامه داشته-1

 تیغه فرز غلطکی-2

 تیغه فرز الماسه-3

 تیغه فرز خشن تراشی-4

 

 به فرمان هایی که هنگام روشن شدن دستگاه فعال می گردند فرمان های .......... گفته می شود؟

  ☑ حاکم-1

 غیر خودنگهدار-2

 غیر حاکم-3

 خود نگهدار-4

 

 در صورت شکستن ابزار و جایگزین نمودن ابزار جدید کدام گزینه باید اصالح گردد؟

 ☑اختالف طولی ابزار-1

 اختالف قطری ابزار-2

 نقطه صفر قطعه کار-3

 رفرنس دستگاه-4

 

رف داده نشود مقدار آن را ط( midaدر پاکت تراشی اگر مقدار جابجایی تیغه فرز نسبت به مسیر قبلی )

 دستگاه:



 ☑درصد قطر ابزارمنظور میگردد1-05

 درصد قطر ابزار منظور میگردد2-05

 گردددرصد قطر ابزار منظور می3-05

 درصد قطر ابزار منظور میگردد4-05

 

 طعه کار؟برای تراشیدن یک قطعه اگر کد جبران شعاعی فعال نباشد اببعاد ق

 ☑ به اندازه قطر تیغه فرز کم می شود-1

 به اندازه قطر تیغه فرز اضافه می شود-2

 به اندازه شعاع تیغه فرز کم می شود-3

 ضافه می شودبه اندازه شعاع تیغه فرز ا-4

 

اگر مختصات یک نقطه با نزدیکترین فاصله اش از هر یک از محورهای مختصات تعریف گردد به آن مختصات 

 ......... گفته می شود؟.....

 دکارتی-1

 مطلق-2

 ☑  نسبی-3

 قطبی-4

 

خط نوشته شده و بدون نیاز به نوشتن در خطهای بعدی فعال باشند ........... گفته می که در یک  به فرمانهایی

 شود؟



 ☑ خود نگهدار-1

 کنسل کننده-2

 حاکم گفته-3

 ر خود نگه دارب-4

 

ص که با فشار روی کلید روی صفحه ظاهر و یک بایت از حافظه را اشغال در برنامه نویسی به یک رقم یا نماد خا

 نماید

 ☑ کاراکتر-1

 ادرس-2

 فرمان-3

 برنامه-4

 


